


• Πάνω απο 950 Εγγραφές

• Πάνω απο 350 Ακροατές κάθε ημέρα

• Δύο γλώσσες

• 82% βαθμολoγία από το κοινό στο NPS

• 24 καταξιωμένοι διεθνείς ομιλητές

• Ομάδες που εκπροσωπήθηκαν: Shakhtar Donetsk, Feyernoord FC, Olympiacos 
FC, Panathinaikos FC, Braga FC, Seattle Sounders, Quenns Park Rangers, Norwich 
City FC, OsijeK FC, Omonia FC, German Federation, Cyprus Federation. 

• www.football360.gr



Άρθρα και διαφήμιση 

• Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Football 360 Summit 2021 Gazzetta

https://www.gazzetta.gr/football/ellada/article/1596397/me-megali-epityhia-pragmatopoiithike-football-360-summit-
2021

• Τα πάντα για το παρόν και το μέλλον του σύγχρονου ποδοσφαίρου! (photo) | talentabout.gr | Ταλέντα | Ακαδημίες | 
Ποδόσφαιρο | Σπορ | Νέα

https://talentabout.gr/2021/04/football-360-summit-neo-athlitiko-synedrio-apo-tin-boussias/ 

• Παντελής Μπούσιας: «Το μέλλον του ποδοσφαίρου έρχεται μέσα από τις Ακαδημίες» | Gazzetta

https://www.gazzetta.gr/football/ellada/article/1591461/pantelis-mpoysias-mellon-toy-podosfairoy-erhetai-mesa-apo-
tis-akadimies?fbclid=IwAR0kAEfsMdwHFzh-kt2lBtwZTBnNlYm6FnqIUf_zo8uZCDdRyVM2GMWIqiw

• Το παρόν και το μέλλον του σύγχρονου ποδοσφαίρου έχει... όνομα! (vid) (talentabout.gr)

https://talentabout.gr/2021/05/to-paron-kai-to-mellon-tou-sygxronou-podosfairou-exei-onoma-photos-
vid/?fbclid=IwAR09pmc73i7n3dRHkJmGZQ_hCo7VLswVpc8Ws2cJxqpeNLqoCz5grCn68wQ

• Παντελής Μπούσιας: «Το μέλλον του ποδοσφαίρου έρχεται μέσα από τις Ακαδημίες» – Ακαδημίες (acadimies.gr)

https://acadimies.gr/2021/05/11/%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ae%cf%82-
%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-
%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-
%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf/?fbclid=IwAR3hCiY4iB5u_UclSnJXVzhiwjAi5ZUUF2tQRnAO8tUQJbVfIJ3Hk1a4ZO4 

• Κι όμως, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ποδόσφαιρο | Blog - Βασίλης Σαμπράκος | Gazzetta

https://www.gazzetta.gr/football/epo/article/1593997/ki-omos-tha-mporoysame-na-ftiaxoyme-
podosfairo?fbclid=IwAR10F_Oa2tSpxFNw2_gxnOp1rIBtHaAVJPIqakI8IBdu8Hy8uyfGUdkfSqk

https://www.gazzetta.gr/football/ellada/article/1596397/me-megali-epityhia-pragmatopoiithike-football-360-summit-2021
https://talentabout.gr/2021/04/football-360-summit-neo-athlitiko-synedrio-apo-tin-boussias/
https://www.gazzetta.gr/football/ellada/article/1591461/pantelis-mpoysias-mellon-toy-podosfairoy-erhetai-mesa-apo-tis-akadimies?fbclid=IwAR0kAEfsMdwHFzh-kt2lBtwZTBnNlYm6FnqIUf_zo8uZCDdRyVM2GMWIqiw
https://www.gazzetta.gr/football/ellada/article/1591461/pantelis-mpoysias-mellon-toy-podosfairoy-erhetai-mesa-apo-tis-akadimies?fbclid=IwAR0kAEfsMdwHFzh-kt2lBtwZTBnNlYm6FnqIUf_zo8uZCDdRyVM2GMWIqiw
https://talentabout.gr/2021/05/to-paron-kai-to-mellon-tou-sygxronou-podosfairou-exei-onoma-photos-vid/?fbclid=IwAR09pmc73i7n3dRHkJmGZQ_hCo7VLswVpc8Ws2cJxqpeNLqoCz5grCn68wQ
https://talentabout.gr/2021/05/to-paron-kai-to-mellon-tou-sygxronou-podosfairou-exei-onoma-photos-vid/?fbclid=IwAR09pmc73i7n3dRHkJmGZQ_hCo7VLswVpc8Ws2cJxqpeNLqoCz5grCn68wQ
https://acadimies.gr/2021/05/11/%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf/?fbclid=IwAR3hCiY4iB5u_UclSnJXVzhiwjAi5ZUUF2tQRnAO8tUQJbVfIJ3Hk1a4ZO4
https://www.gazzetta.gr/football/epo/article/1593997/ki-omos-tha-mporoysame-na-ftiaxoyme-podosfairo?fbclid=IwAR10F_Oa2tSpxFNw2_gxnOp1rIBtHaAVJPIqakI8IBdu8Hy8uyfGUdkfSqk


Testimonial

An excellent conference .You have 
covered a broad range of areas of 
football which will be relevant to 
coaches from all levels be it junior, 
youth seniors. Of particular interest 
to me was Adam Owen's 
presentation on conditioning as was 
Damir Dugandzic on German Talent 
Identification. In my role as Head of 
Football Operations at my club in 
Melbourne, Australia I will be able 
to embed many of the ideas 
discussed to our overall program. 
Thank you Panteli and all others 
involved in 
the set up of the conference.

Loui (Ilias) Simopoulos

Πολλά συγχαρητήρια. 
Εκπληκτική οργάνωση του 
συνεδρίου και καλεσμένοι 
με διαφορετικές 
ποδοσφαιρικές κουλτούρες 
και σε διαφορετικά πεδία 
ενασχόλησης στον χώρο 
του ποδοσφαίρου. 
Σίγουρα αποκομίσαμε νέες 
πολύτιμες γνώσεις και 
εμπειρίες, 
Ευχαριστώ πολύ

Ζafeiris Economou

Absolutly amazing seminar. 
Truly organized with huge 
amount of speakers and 
thematology! looking forward 
to attend your next 1  

Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης

It was interesting hearing 
the different opinions, 
methodologies and concepts 
around football. Very 
Informative and helpful in 
terms of planning for our 
teams. Bravo  

Lucas Ioannides



Σημαντική επιτυχία για το συνέδριο, είναι μεταξύ των άλλων η αποδοχή της 
πρότασης μας από την κυβέρνηση,στη δημιουργία Β΄ ομάδων στο Ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Από μεριάς μας προτείναμε να δημιουργηθούν Β΄ ομάδες ή κ23 
ηλικιακά τμήματα,δείχνοντας τα οφέλη που αποκόμισαν οι Ευρωπαϊκές χώρες 
που λειτούργησαν με αυτόν τον τρόπο. 

Την επόμενη ημέρα ενημερωθήκαμε πως θα ψηφιζόταν νόμος στη Βουλή 
των Ελλήνων και τελικά από την επόμενη κι όλας αγωνιστική περίοδο 5 
Ελληνικές ΠΑΕ θα έχουν δημιουργήσει Β΄ ομάδες.

Επιτυχίες του συνεδρίου



Ομιλητές



Ομιλητές



Ομιλητές



Στιγμιότυπα από το event
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